
Resum II Trobada de la Comunitat Educativa 

ASSEMBLEA D’ORGANITZACIONS / PLATAFORMES I ASSEMBLEES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA (De 
Bressol fins a Universitat) 

Dia: dissabte, 4 de maig de 2013 

Hora: 10:30 h 

Lloc: Centre Cívic La Sedeta de Barcelona (c.Sicília 321, metro Joanic o Sagrada Família) 

Abans de que jo arribés es va formar la taula amb: 

• Moderador (Ramón assemblea groga Maresme) 

• Torns de paraules (? Una noia, no se el nom, tampoc de quin col∙lectiu).  

• Passar el micròfon sense fil per facilitar la paraula. Anna AMPA Escola Jovellanos, també és del 

FAPAC 

• Representant del sindicat d’estudiants (Eloi) 

Hi havia també unes 150 persones representant a diferents col∙lectius: Sindicats, Sindicats d’Estudiants, 

Marees groga de Badalona, Hospitalet, Grups d’estudiants d’indignats, MUCE. 

El moderador inicia l’assemblea explicant el funcionament  dels punts de l’ordre dels dia i del temps per 

cada punt. Explica que com és la segona trobada, no cal presentar a tots els col∙lectius però que si que a 

cada intervenció la persona es presenti i digui a quin col∙lectiu pertany. 

Al començar l’ambient és distés, poc a poc l’ambient es va carregant, una de les coses importants quan 

ja portaven gairebé una hora d’assemblea, a  les 11:50h., es que es va demanar que el format de com 

estaven situats era una forma poc adequada pel diàleg i va proposar de posar‐nos en rotllana. La taula i 

alguns participants no estaven d’acord per que deien que era una pèrdua de temps, però molts dels que 

estaven d’acord vam començar a moure cadires  i vam acabar amb una  rotllana una mica desfigurada 

però tothom ens vam moure. Els de la taula van dir que per que no la gent que li agrada fer diferent no 

havia sigut puntual i hagués pogut proposar una altra manera i que allò era una manca de respecte als 

que ho havien organitzat, i que havien estat des del començament. A partir d’aquets moment va haver‐

hi una mica de tensió. 

La valoració que es va fer del dia 25 d’abril va ser positiva. La manifestació també tenint en compte el 

mal temps que va fer. 

Com seguir la lluita:  

• Col∙lectiu Bressol Indignades critica que aquesta vaga està construïda des de els sindicats, sense 

comptar  amb  les bases  i  aquest  col∙lectiu  ja  fa  temps que està  fent  accions  i dies de  vaga  i 

pensa que funcionen millor si estan construïdes des d’elles mateixes, des de cada col∙lectiu.  

• CGT: Compara el 22 de maig de  l’any passat amb  tot el  suport de  la  comunitat educativa    i 

aquesta. No estan d’acord en un dia de vaga i ja, sinó en un pla de lluita. 

• UGT: Moviment continu  i sostingut per tota  la comunitat educativa. La proposta està per tota 

Espanya. Pel Projecte de Llei  i per  les retallades. Construcció des de  la base. Proposen que es 



vagi el dia 11 al Parlament que es quan  s’aprovarà  la  LOMCE, estem en una  fase que els hi 

treuen  tota  la gestió dels Ajuntaments. Visualització de  les organitzacions que estan a  favor 

d’aquesta vaga. 

• CCOO:  Estan  a  favor  de  la  vaga  amb  el  recolzament  de  tota  la  comunitat  educativa  de  tot 

l’Estat. 

• Mestra Sants: a convocatòria és d’amplis sectors. A  la gent  li costa seguir  la  lluita per que ens 

toca lluitar contra l’Estat i contra el Departament de Catalunya. 

• Sindicat d’estudiants (Borja): Hem de sortit enfortits d’aquesta lluita. Pensa que els sindicats no 

estan  recolzant  suficientment  aquesta  vaga. Hi  ha  força  per  que  la  Comunitat  Educativa  ha 

mostrat que vol lluitar. 

• PUDUP Sindicat d’estudiants d’Universitat: Tenen la seva dinàmica de lluites. El 29 – 30  i 1 de 

juny faran actes ja que es reuneixen una cimera de rectors de Comunitat Europea. No s’uneixen 

a aquesta vaga el sector d’Universitat si el sector de secundaria. Són gent jove, molt crítica amb 

els aparells i amb la manipulació. 

• CCOO:  S’han d’unir  forces,  no  dividir,  recordar  la  història.  S’han  fet  lluites  contra  la  LOGSE, 

contra Pilar del Castillo, ara contra la LOMCE.  

• Bressols:  El  dia  9,  dues  accions  concretes,  adaptaran  la  manifestació  general  a  les 

reivindicacions 0‐3 anys. 

• USTEC: Aquesta vaga no s’ha treballat des de  la base. Es molt  important convocar una vaga a 

nivell de tot l’estat contra la LOMCE, la LEC i el Decret que aprovaran a Catalunya. 

• Interins: Convocatòria de  piquet a les 9h al Departament. Noves mobilitzacions al Juny. 

• Assemblea groga: No tots hem convocat 

• Plataforma Sant Martí:  Plantegen com estem situats en l’espai, taula, a baix sense veure’ns. 

• MUCE  de Terrassa: 

• Sants: No separar la mobilització de les demandes. Proposen 7 i 8 Jornada de lluita per recolzar 

la vaga del dia 9. 

Recollida de signatures per mostrar com afecten les retallades a la qualitat d’ensenyament.  

• S’acorda que no es fan votacions. Que s’ha d’arribar a consens. 

• MUCE Hospitalet: Fer una coordinadora estable. Difusió a través de xerrades del que significa la 

LOMCE. 

• Badalona es mou: Aquest no és un espai de decisió, és un espai de reunir esforços i reforçar la 

vaga  i  estendre de que  les  famílies no portin  els  infants  a  l’escola.  Fer una  crida  conjunta  i 

unitària de seguiment. 

• Assemblea  Groga  de  Gracia.  Dani:  Proposa  de  fer  un  lema  unitari  (NI  LOMCE  NI  LEC  NI 

RETALLADES) 

o Punt 3: 

 Mobilitzacions previstes conjuntes:  dia 8 i 9 juny tancades (nou barris) 



 Acció mes de juny: Pintada groga a la platja, a varies platges alhora estenent la 

proposta a Valencia illes. 

 Fer xarxa 

 Acció mes de setembre: Iniciar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 

 No pot haver‐hi una reforma educativa sense valorar la que tenim. 

• Mare de 6è Turó del Cargol: el 91 % de les famílies van estar a favor de que els infants de 6è no 

realitzin les proves de “Competències Bàsiques” relacionant‐lo amb les retallades. Dient que els 

resultats estaran afectats per l’empitjorament de les condicions dels infants. 

Aquí es va afegir que es té que plantejar si aquestes proves serveixen per alguna cosa  i si són 

necessàries  fer‐les,  sobretot  en  aquests  moments  que  el  Departament  no  té  diners  per 

mantenir la qualitat que teníem abans i es gasta els diners en proves. 

Un representant de la FAPAC, vocal va dir que a la seva escola es feria i que veu molt important 

que es faci per tal de veure on es té que incidir, quins punts estan mes fluixos i quins mes forts 

a l’escola. 

• Rosa Sensat: Informa que hi ha una escola a Madrid que des de molts anys que impedeix que la 

facin aquesta prova. Si es volen posar en contacte li proporcionarà l’adreça.  

• SOS  GARRAF:  S’està  fent  campanya  contra  les  proves  de  competències  bàsiques.  Ja  hi  ha 

algunes escoles que no  les  faran. Els pares no portaran els  infants a classe aquests dos dies. 

Aquest any les proves es fan el dia 7 i 8 de maig. 

• El  Sindicat  d’Estudiants:  Dates  complicades  de  moviment.  I  comuniquen  que  ells  estaven 

preparant una vaga de 72 h. 

• Plataforma juntes podem: proposen mobilitzacions, una manifestació el 14 de maig i a partir de 

l’1 de juny: 

o Consensuar el protocol de escoles grogues 

o Recollida de signatures interins 

o Jornada  en  defensa  de  l’ensenyament  públic  que  s’impliqués  tota  la  comunitat 

educativa. 

o Moviment el 9 de juny amb el lema del “nou al nou” fent referència al la vaga del dia 9 

de maig i tornar‐hi el 9 de juny. 

o Aturar els pressupostos general i locals allà on s’apliquin. 

• UGT: Calendari de  vagues. Moment que entra  la  llei  al Parlament. Manifestació  a Madrid el 

primer cap de setmana de juny. Concentració al Parlament. 

• Coordinadora groga: el 9 de maig començant tallant carreteres a tota Catalunya. 

• TAULA: Recull  les propostes,  i planteja que es  fa, com es  fa per decidir quines es prenen. Es 

genera  un  debat  de  que  aquest  no  és  un  espai  de  prendre  decisions  sinó  que  aquestes 

propostes s’han de portar als col∙lectius per estendre’ls i a la propera reunió portar propostes 

consensuades i concretes. Si volem que els col∙lectius ho discuteixin no podem quedar avui en 

com serà la coordinació. Discutir en cada col∙lectiu com volem que sigui aquesta coordinació i 



crear unes bases de participació. Ja s’han dit coses com: no perdre  l’autonomia de cada grup. 

S’adhereix qui vulgui. Una persona no pot  representar a varies organitzacions, Cadascú  tenir 

poder de decisió. 

• Es queden les persones que vulguin per fer un grup de treball. 

• Interins  (Oscar): Ha d’haver un pacte de  lleialtat  i de no agressió, no es poden dir aquí unes 

coses  i després fer altres, com està passant amb  la FAPAC que està d’acord amb el decret de 

plantilles. 

 

S’ACABA L’ASSEMBLEA A LES 14:10 h. 


